
                                                                     ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 41,12 mp teren aparţinând 

domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ, către Tribunalul Neamţ (Judecătoria Tîrgu Neamţ) 
 
      Consiliul local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
     Ţinând cont de prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al 
acesteia, cu modificările si completările ulterioare si ale HG 548/1999 privind aprobarea normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, 
oraselor, municipiilor si judeţelor, H.C.L. 11/30.01.2009; 
     Analizând adresa nr. 2956/39/A/2010 din 01.10.2010 înaintată de Tribunalul Neamţ, prin care se 
solicită cedarea în folosinţă, pe durata existenţei construcţiei, a unei suprafeţe de 41,12 mp teren din 
domeniul public al orasului în scopul construirii sediului Judecătoriei Tîrgu Neamţ; 
     Luând act de Expunerea de motive nr. 25153 din 08.10.2010 precum si a Raportului de 
specialitate al Serviciului U.A.T.-din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ; 
     În conformitate cu prevederile art.17 din Legea  nr. 213/1998 privind proprietatea publică si 
regimul juridic al acesteia, art. 36 alin. (2) litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 
     În temeiul prevederilor art. art.45 alin.3, coroborat cu art. 115, lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂSTE: 
 

          Art.1.  Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 41,12 mp teren aparţinând 
domeniului public al orasului Târgu Neamţ, pe durata existenţei construcţiei, către Tribunalul Neamţ, 
în scopul construirii sediului Judecătoriei Tîrgu Neamţ. 
          Art.2. Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei orasului Tîrgu 
Neamţ va lua toate măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
     Art.3. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor si persoanelor interesate. 
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